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ICL Iberia News
Benvinguts al canal d'informació d' ICL Iberia. Tota la informació sobre ICL Iberia
Súria&Sallent la trobaràs a la teva bústia cada 30 dies

ICL fa un nou pas cap a la
restauració del dipòsit inactiu
de la Botjosa a Sallent
ICL Iberia Súria&Sallent ha iniciat els
sondejos del dipòsit salí de la
Botjosa, a Sallent, imprescindibles
per dur a terme la seva restauració.
Aquests sondejos formen part de la
fase prèvia del Pla de Restauració
presentat per part de la companyia a
l’Administració l’any 2015 i que es
va aprovar el 2018.
L’objectiu d’aquests sondejos és
poder caracteritzar tots els materials
dels quals està format el dipòsit de la
Botjosa i així poder preveure tot
seguit la seva gestió. De forma
paral·lela a l’inici dels sondejos,
s’està tramitant l’autorització que
permetrà el tractament de la sal
emmagatzemada en el marc del Pla
de Restauració. Aquest Pla ha de
suposar la desaparició dels dipòsits
salins, per mitjà, entre altres
mesures, de la planta de purificació

El col·laborador d’ICL Iberia
Evert Hoek és investit doctor
honoris causa a l’EPSEM de
Manresa
El reconegut enginyer expert en
mecànica de roques, el Dr. Evert
Hoek, ha estat investit doctor honoris
causa per la UPC. La investidura ha
estat
impulsada
per
l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM) en el marc de la
celebració del 75è aniversari del
centre universitari.
Evert

Hoek

participa
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de sal, inaugurada el maig del 2018
a les instal·lacions de Sallent. La
previsió és que els sondejos i la
caracterització associada acabin
aquest mateix estiu.
El dipòsit salí de la Botjosa, ubicat a
Sallent, es troba inactiu des de
principis dels anys 70, quan va
tancar definitivament la mina de
Sallent. (+info)
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assessor en les obres de construcció
del túnel miner de Cabanasses des
del juliol de 2017. La seva tasca és
la d' assesorar i ajudar en la
definició
dels
sistemes
de
sosteniment de l’excavació de la
rampa, des del punt de vista
geomecànic. Hoek defineix la
Rampa com a projecte de túnel
ambiciós, en unes condicions
geològicament complexes, de gran
longitud i profunditat.
Nascut a Zimbawe (1933), és
enginyer especialitzat en túnels,
estabilitat de talussos i referent
internacional en enginyeria minera i
en mecànica de roques. Hoek ha
desenvolupat durant més de 50 anys
una tasca docent, investigadora i
professional excel·lent en l’àmbit de
l’enginyeria geològica, civil i minera.

ICL lidera el mercat ibèric de
la potassa
ICL ha tancat l’any 2018 com a líder
en vendes del mercat ibèric de la
potassa a Espanya i Portugal, com
a consolidació dels bons resultats de
les darreres campanyes.
D'aquesta manera, aquest any s'han
superat les 300.000 tones de
potassa a clients de la península.
L’any anterior. el 2017 es va publicar
en diferents revistes internacionals
especialitzades que ICL Iberia havia
estat el major importador de potassa
a Espanya, una fita molt important

Acte d’homenatge a la brigada
de salvament miner d’ICL
Iberia
La Brigada de Salvament Miner
d’ICL Iberia ha rebut a finals de
febrer un homenatge al Museu de la
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tenint en compte que la companyia
només ha d’importar la potassa
destinada a fertilitzants líquids,
mentre que la resta d’empreses del
sector han d’importar totes les
qualitats.
Segons especifica el departament
comercial d’ICL Iberia és molt
probable repetir el lideratge tenint en
compte que el market share a Iberia
està a prop del 70%, fet que
posiciona ICL com a primers
subministradors
de
KCl (clorur
potàssic) al nostre mercat natural.
Al mateix temps destaquen també
els resultats de l’enquesta de
satisfacció de clients, en la que ICL
Iberia ha obtingut una puntuació que
supera el 4.6 d’un màxim de 5
punts.
D'aquesta manera i com a exemple,
aproximadament 3 de cada 4 fruites
que ens mengem tenen el seu bon
sabor gràcies a la potassa del
Bages.
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Mineria i la Indústria d’Astúries, a
Langreo, al costat de la resta de
brigades
mineres
de
l’estat
espanyol.
L’acte
institucional
ha
estat
organitzat pel Principat d’Astúries
amb la col·laboració de l’empresa
Preventiva
Seguros.
En
representació de la brigada de
salvament
miner
d’ICL
Iberia
Súria&Sallent
hi
han
assistit
Domènec
Torrades,
cap
d’explotació i cap de brigada de la
mina de Cabanasses;
Rubén
Cayuela, cap d’explotació i cap de
brigada de la mina de Vilafruns;
Jaume
Requena,
vigilant
d’explotació i cap d’intervenció
brigada de la mina de Vilafruns;
Jose Burgos, vigilant d’explotació i
cap d’intervenció de brigada de la
mina de Cabanasses; i Míriam
Belmonte,
responsable
de
Prevenció a la mina de Cabanasses,
com a responsable de l’actualització
de recursos i formació a tots els
brigadistes de mina, planta i oficines.
L’acte tenia com a objectiu retre
homenatge a les brigades de
salvament miner per la labor
realitzada al llarg dels darrers cent
anys en operacions de rescat i
salvament tant a dins com a fora de
la mina.
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